
URZĄD  GMINY  WŁODOWICE – II KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: II

Dział pierwszy – Oznaczenie instytucji kultury:

Nr 
kolejny 
wpisu

Data 
wpisu, daty 
kolejnych 

zmian

Pełna i 
skrócona 

nazwa 
instytucji 
kultury

Przedmiot działalności 
instytucji kultury

Siedziba i 
adres 

instytucji 
kultury

Oznaczenie 
organizatora i 

aktu o 
utworzeniu 
instytucji 
kultury

Nazwa 
podmiotu, z 

którym 
organizator 

wspólnie 
prowadzi 
instytucję 
kultury

Cyfrowy 
identyfikator 

instytucji kultury 
nadany w 
systemie 

informacji 
statystycznej

Uwagi Imię 
i nazwisko 

pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 

wpisu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30.12.2015r

.
Gminny 
Ośrodek 
Kultury we 
Włodowicach

Organizowanie działalności 
kulturalnej na terenie Gminy 
Włodowice. Upowszechnianie 
kultury poprzez podejmowanie 
działań, których celem jest 
bieżące  i nieprzerwane 
zaspokajanie potrzeb 
kulturalnych ludności, głównie 
mieszkańców Gminy 
Włodowice, w drodze 
świadczenia usług 
powszechnie dostępnych. 
Prowadzenie działalności 
kulturalnej polegającej na 
tworzeniu, upowszechnianiu 
i ochronie kultury. 

ul. Żarecka 59
42 – 421 
Włodowice.

Organizator: 
Gmina 
Włodowice.
Uchwała Nr 
47/VII/2015 
Rady Gminy 
Włodowice 
z dnia 25 czerwca 
2015r.

000781345 Z mocą 
obowiązującą 
od dnia 01. 
01.2016r.

Sylwia 
Surowiec



URZĄD  GMINY  WŁODOWICE – II KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: II

Dział drugi – Organizacja   instytucji kultury:

Numer 
kolejny 
wpisu

Data wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian

Informacja o złożeniu do rejestru 
statutu

Imię i nazwisko 
dyrektora 

instytucji kultury 
i jego zastępców 
lub oznaczenie 
osoby fizycznej 

lub prawnej, 
której 

powierzono 
zarządzanie 
instytucją 
kultury

Imiona i nazwiska 
pełnomocników 

instytucji kultury 
uprawnionych do 

dokonywania 
czynności 

prawnych w 
imieniu instytucji 
oraz zakres  ich 

upoważnień

Nazwa oraz 
siedziba 

wyodrębnionych 
jednostek 

organizacyjnych 
instytucji 

kultury i ich 
cyfrowe 

identyfikatory 
nadane w 
systemie 

informacji 
statycznej

Uwagi Imię i 
nazwisko 

pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 

wpisu

1 2 3 4 5 6 7 8
1 30.12.2015r. Uchwała Nr 47/VII/2015 Rady 

Gminy Włodowice z dnia 25 
czerwca 2015r. w sprawie: zmiany 
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
we Włodowicach.

Aneta Wieczorek Sylwia 
Surowiec



URZĄD  GMINY  WŁODOWICE – II KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: II

Dział trzeci –  Mienie instytucji kultury:

Numer 
kolejny 
wpisu

Data wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian

Informacja o złożeniu  do rejestru  rocznego 
sprawozdania finansowego

Informacja o 
obciążeniu środków 
trwałych instytucji 

kultury 
ograniczonymi 

prawami rzeczowymi

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego wpisu

1 2 3 4 5 6

URZĄD  GMINY  WŁODOWICE – II KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: II

Dział czwarty – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

Numer 
kolejny 
wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o 
połączeniu, podziale 

lub likwidacji 
instytucji kultury

Imię i nazwisko 
likwidatora

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego wpisu
1 2 3 4 5 6


